
Triikimissüsteem

PerfectCare Aqua

 
5 baari

290 g võimas auruvoog

Kandmislukustus

Kohakindel 2,5 l veepaak

 
GC8641/30

Ülikiire triikimine
ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes

järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused

rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!

Muretu triikimine, temperatuuri ei ole vaja reguleerida

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Triikraua kuuma talla võib ohutult triikimislauale asetada

Testinud ja kinnitanud sõltumatud tekstiilieksperdid

Kiire ja tõhus triikimine

Seadmes võib kasutada kraanivett ja veepaaki saab triikimise käigus igal ajal täita

Automaatne väljalülitus, et tagada meelerahu ja energiasäästlikkus

Kasutusvalmis kahe minutiga ning täitmine ei ole piiratud

Suur 2,5 l üleni nähtav veepaak

Meie parima libisemisega tald

Energiasääst ECO-režiimiga

Lukustage oma triikraud kindlalt alusele



Triikimissüsteem GC8641/30

Esiletõstetud tooted

Auruvoog on valmis kahe minuti jooksul

Aur on kasutusvalmis kahe minutiga ja täita

saab triikimise ajal.

Taastäitke veepaak kraaniveega ükskõik

millal

Teie triikimissüsteem kasutab kraanivett. Kui

veepaak saab triikimise ajal tühjaks, on selle

täitmine lihtne ja saate seda teha ilma

ootamata või seadet välja lülitamata.

Ohutu paigutus

Philipsi uuenduslik OptimalTEMP tehnoloogia

tagab, et ühelegi triikitavale kangale ei teki

põlemisjälgi. Triikimise ajal ei ole mingit

tarvidust asetada triikraud tagasi alusele -

lihtsalt pange kuum triikrauatald otse riietele

või triikimislaua puuvillasest kangast kattele

ilma, et oleks vaja mingit täiendavat alust.

Kuum tald ei kahjusta mitte ühtegi triigitavat

kangast ega ka triikimislauda. Triikimine on

lihtsam ja randmeid vähem koormav.

Energiasääst

Kui kasutate ECO-režiimi (vähendatud auru

kogus), säästate energiat, tegemata

järeleandmisi triikimise kvaliteedis.

Automaatne väljalülitus

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab

seadme automaatselt energia säästmiseks

välja, kui seadet ei ole mõne minuti jooksul

kasutatud.

T-ionicGlide tald

Meie parima libisemisega ja kõige

kriimustuskindlam, 5 tärniga hinnatud ja

titaanoksiidikihiga tald

Ohutu kandmislukustus

Teie triikimissüsteemil on ohutu

kandmislukustus. Saate triikraua kindlalt

alusele lukustada ja seeläbi selle ohutumaks

muuta, et ei oleks ohtu, et inimesed kuuma

talda puutuksid. Samuti saate selle abil

hõlpsasti aurugeneraatorit kanda.

OptimalTEMPi tehnoloogia

Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma,

et temperatuuri oleks vaja seadistada.

Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi

triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline

tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale

juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt

triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja

temperatuuri reguleerida 2) võimsale

tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju

võimsama püsiva auru, muutes triikimise

hõlpsamaks ja kiiremaks.

2,5 l üleni nähtav veepaak

Eriti suur 2,5-liitrine veepaak tagab 3 tundi

triikimist ilma paaki täitmata. Nii on triikimine

kiirem ja lihtsam. Tänu üleni nähtavale

veepaagile näete veetaset iga nurga alt - nii

saate kontrollida, kas triikrauas on tõhusaks

aurutamiseks piisavalt vett.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.



Triikimissüsteem GC8641/30

Spetsifikatsioon

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise märgutuli

Katlakivi eemaldamise lahus: Easy De-calc

Võib kasutada kraanivett

Lihtne kasutada

Juhtmekinniti (pöörlev): 180º pöörlev

juhtmekinniti

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Kuumenemisaeg: 2 min

Vooliku pikkus: 1,7 m

Voolikuhoidik: Vooliku hoiustuspesa

Toitejuhtme pikkus: 1,8 m

Lisage vett igal ajal

Ohutu kõikidele kangastele: Isegi õrnale

kangale nagu siid

Automaatne väljalülitumine

Hoiustamislahendus: Kandmislukustus

Veepaagi mahtuvus: 2500 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Väga

suur sisselaskeava

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

OptimalTEMPi tehnoloogia

Võimsus: 2400 W

Ohutu paigutus

Tald: T-ionicGlide

Võimas auruvoog: 290 g

Auruotsak

Muudetavad auruseaded

Vertikaalne aur

Rõhk: Kuni 5,4-baarine aurusurve

Tehnilised andmed

Pinge: 220-240 V
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